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Υποθετικές αντιρρήσεις στον περί «σωτηρίας» λόγο του Ισοκράτους 
 

§§ 1-2 
 

Προτεινόµενοι διδακτικοί στόχοι 

• Να γνωρίσει ο µαθητής ένα από τα είδη προοιµίου, ως είδος προλόγου, 
όπου χρησιµοποιείται πρόληψη ή προκατάληψη µε σκοπό να 

υποκινήσει ο ρήτορας το ενδιαφέρον του ακροατή ή του αναγνώστη. 

• Να γνωρίσει ο µαθητής τρόπους σύνθεσης ρητορικού ύφους (βλ. 
επισηµάνσεις, 1). 

 

Επισηµάνσεις: 

1. α) Ο Αρεοπαγιτικός είναι λόγος ο οποίος γράφεται σαν να 
απαγγέλλεται, ενώ απευθύνεται σε αναγνώστες και όχι ακροατές. 

β)  Eδώ αξιοποιείται ένα σχήµα, το οµοιοτέλευτον (ἀγούσης, ἀρ-
χούσης, ἐχούσης) από τον ρήτορα και ο διδάσκων έχει την ευκαιρία 
να παρουσιάσει τα σχήµατα γενικότερα αλλά και τη σκοπιµότητα 
της χρήσης τους. 

γ)  Να λάβουν υπόψη τους οι µαθητές ότι ένας λόγος δεν γραφόταν 
πάντοτε ολόκληρος σε µια χρονική στιγµή. ∆ιάφορες σκοπιµότητες 
επέβαλαν την σύνθεση κατά τµήµατα ή την συρραφή µερών, όπως: 
ιστορικά γεγονότα, ρητορική διδασκαλία προς τους συγχρόνους της 
εποχής του ρήτορα, η ανάγκη ενός παραδείγµατος για άσκηση σε 
µια ρητορική σχολή, όπως αυτή του Ισοκράτη. 

 

 
Ισοκράτης 
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1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου 

1.1. Ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 

1. Με ποια υποθετική αντίρρηση αρχίζει το λόγο του ο Ισοκράτης;  

2. Τι υποδηλώνει η υποθετική αντίρρηση που διατυπώνει ο ρήτορας στην 

αρχή του λόγου του7;  

3. Ποια είναι η εικόνα της Αθήνας, όπως προκύπτει από το προοίµιο του 

Αρεοπαγιτικού λόγου8;  

4.  Πώς δικαιολογείται η χρήση του αορίστου στη φράση «τὴν πρόσοδον 
ἐποιησάµην»;  

5.  Να επισηµάνετε στοιχεία του κειµένου µε βάση τα οποία µπορούµε να 

προσδιορίσουµε το χρόνο συγγραφής του λόγου.  

6.  Να επισηµάνετε λέξεις και φράσεις του κειµένου που αποδεικνύουν την 

ηγεµονική συµπεριφορά της Αθήνας9.  

7.  Ο ρήτορας απευθύνεται στις διανοητικές ή στις συναισθηµατικές δυνά-

µεις του ακροατηρίου του ή και στις δύο µαζί; Να αναζητήσετε τα στοι-

χεία που τεκµηριώνουν την απάντηση στο κείµενο και να εξηγήσετε 

την επιλογή του. 

8.  Ποιο είναι το θέµα της οµιλίας του Ισοκράτους; Να επισηµάνετε τις 

λέξεις του κειµένου που αναφέρονται σ� αυτό. 

9. α) Ο αριθµός των τριήρων που αναφέρει ο ρήτορας είναι υπερβολικός 

ή ανταποκρίνεται προς την αλήθεια; 

β) Να δικαιολογήσετε τη γνώµη σας, αφού λάβετε υπόψη τα ιστορικά 

γεγονότα.  

                                                
7  Βλ. βιβλίο του καθηγητή, σσ. 292-293 (στόχοι - επισηµάνσεις) για τον τρόπο µε τον 

οποίο λειτουργεί το σχήµα πρόληψης και υποδήλωσης των υποθετικών αντιρρήσεων.  
8  Στο προοίµιο του Αρεοπαγιτικού φαίνεται να περιγράφεται η Αθήνα ως πόλη-κράτος 

που ζει βίο ειρηνικό και χωρίς προβλήµατα. Αυτό δεν αποτελεί αντίφαση προς όσα θα 
ακολουθήσουν ή παραποίηση της πραγµατικότητας, αφού ο Ισοκράτης λαµβάνει υπόψη 
του την πολιτική κατάσταση τη δεδοµένη χρονική στιγµή, και έχει κατά νου τα 
πολιτικά µέτρα ανασύνταξης που ο ακολούθησε ο Εύβουλος. Βλ. G. Mathieu, 195-196. ο 
συµµαχικός πόλεµος και προσαρτήθηκε χωρίς καµιά µετατροπή στο λόγο, όπως 
υποστηρίζουν ορισµένοι µελετητές.  

9  Βλ. σχετικές επισηµάνσεις στο βιβλίο του καθηγητή, σ. 293. Ο όρος «ιµπεριαλιστική 
πολιτική» που προτιµήθηκε στο βιβλίο του καθηγητή, αν χρησιµοποιηθεί, καλό θα είναι 
να εξηγηθεί, αφού αποτελεί ιστορικό αναχρονισµό. 
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2.  Λεξιλογικές � Σηµασιολογικές ασκήσεις 

1. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω περιόδων παίρνοντας το 

κατάλληλο ρήµα από το πλαίσιο: 
• Το ήθος του �����������.. παράδειγµα προς 

µίµηση.  

• �����������.. µετά τιµής.  

• Ο υπάλληλος �����������.. τα καθήκοντά του 

µε ευσυνειδησία.  

• Το έργο που ����������.. είναι άξιο θαυµασµού.  

• Οι άσχηµες καιρικές συνθήκες �����������.. 

στην αναβολή του ταξιδιού.  

 

αποτελώ 
 

συντελώ 
 

διατελώ 
 

εκτελώ 
 

επιτελώ 
 
2. Να συµπληρώσετε τα κενά των παρακάτω περιόδων χρησιµοποιώντας 

την κατάλληλη λέξη από το πλαίσιο. Μια λέξη θα χρησιµοποιηθεί δύο 

φορές.  
• Η �����������.. του ατόµου στην κοινωνία.  

• Πριν από την �����������.. στο στρατό είχε 

τελειώσει το Πανεπιστήµιο.  

• Η �����������.. του νόµου για το συγκεκριµένο 

θέµα είναι σαφής.  

• Το σχέδιο νόµου που κατατέθηκε προβλέπει 

υποχρεωτική �����������.. των υπαλλήλων.  

• Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν η ����������.. 

από το στρατιωτικό σώµα.  

• Η ����������.. των τµηµάτων έγινε στην πλατεία 

και η παρέλαση πραγµατοποιήθηκε απρόσκοπτα.  

• Η �����������.. είναι συντακτικός όρος.  

• Για την κάλυψη των αναγκών του πολέµου έγινε 

�����������.. όλων των µεταφορικών µέσων.  

• Παίρνει τόσο µικρή �����������.. που δεν του 

επιτρέπει να ζήσει ανθρώπινα.  

 
 

κατάταξη 
 

µετάταξη 
 

σύνταξη 
 

ένταξη 
 

απόταξη 
 

διάταξη 
 

επίταξη 
 

υπόταξη 
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3. Να συνδέσετε τα ρήµατα της στήλης Α µε τα παράγωγά τους στη στήλη Β.  

Α Β 

 
 
 
φηµί 
 
τάττ(σσ)ω 
 
δέδοικα ή δέδια 
 
βουλεύω 

τάξη 

δέος 

τάγµα 

αδεής 

φάση 

βουλευτής 

ταγός 

δειλός 

φήµη 

τακτός 

βούλευµα 

φωνή 

τακτικός 

βουλευτήριο 

δεισιδαιµονία 

 

4. Να γράψετε στην αρχαία ελληνική τα αντίθετα των λέξεων:  

πλείονες ���������������. 
σωτηρία ���������������. 
κτῶµαι ���������������. 
πόρρω ���������������. 
σύµµαχος ���������������. 
θαρρῶ ���������������. 

 

5. Να γράψετε τη σηµασία των ρηµάτων:  

βούλοµαι  ���������������. 
βουλεύω  ���������������. 
οἴοµαι - οἶµαι ���������������. 
προσήκει  ���������������. 
δέδοικα - δέδια ���������������. 
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